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WIJKKRANT
P U RMEREND-GO R S
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

RIOOLGEMALEN WORDEN
VERVANGEN
Als alles volgens planning verloopt begint de gemeente eind 2017/begin 2018 met de vervanging van twee
rioolgemalen langs de Gorslaan, bij het begin van de
Weteringstraat en bij Koningsvaren.

Eerst bij de Weteringstraat en daarna bij Koningsvaren worden achtereenvolgens de pompen en de leidingen vervangen.
Het heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de Mosbuurt en de Varenbuurt; ook het fietspad wordt ontzien. Het
enige wat wellicht wat overlast kan geven, zijn de bouwgeluiden, maar de activiteiten vinden alleen overdag plaats.
Als het weer het toelaat zullen de werkzaamheden niet
langer dan twee maanden in
beslag nemen; bij onwerkzaam weer gaat het uiteraard
iets langer duren.
De bewoners die er dichtbij wonen, worden door de
gemeente geïnformeerd, of
zijn dat wellicht al. Nu weet
de hele wijk het.
l

Uitvaartcentrum verhuisd
Op de plek van het industrieterrein aan de Purmerweg
komt woningbouw: het project Klein Where.
De er gevestigde bedrijven moesten dus verhuizen. Dat gold
ook voor het uitvaartcentrum. Dat is sinds enkele weken
gevestigd aan de overkant, naast de begraafplaats en het
crematorium. Bij de drukbezochte officiële opening was ook
onze fotograaf aanwezig.
l
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Nieuwe bankjes in de gors
De gemeente gaat
de bankjes bij de
speelplaatsen opknappen
of vervangen. Bij veel
speelplaatsen in onze wijk
zijn de bankjes echt aan
een opknapbeurtje toe,
zoals u op de foto ziet.
Als u graag bij uw spelende
kinderen zit, is het wel zo
leuk om op een goede bank
te kunnen zitten. Het is ook
erg leuk om zo met buren
even een praatje te maken. In sommige buurten maken ze
van de laatste vakantiedag een soort speelplaatsfeest rond
zo’n bankje met hapjes en drankjes en spelletjes. En als er
gras bij is een waar kindertentenkamp!
Op sommige speelplaatsen is het echter zó druk dat er
eigenlijk twee bankjes nodig zijn, zeker als je dan ook nog
lekker in het zonnetje kunt zitten. Daarmee bevorder je
bovendien het onderlinge contact. Er zijn echter ook plekken
waar de buurt liever van het bankje af wil, vanwege overlast
van jongelui. De gemeentewerkers kunnen dat helaas niet
aan het bankje of de buurt zien.
De redactie stelt voor de opgeknapte of nieuw geplaatste
bankjes feestelijk in gebruik te nemen met een soort
burendagfeest. Als u daaraan meedoet en het ons laat weten,
komen we foto's nemen, die we dan in deze krant zetten.
Kortom, laat het even weten aan de redactie, dan geven we het
door. Of geef het door aan het klantencontactcentrum van de
gemeente, telefoon 0299-452452, of e-mail info@purmerend.nl. l
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HELP DE VOGELS
DE WINTER DOOR
IVN Waterland
houdt een
workshop annex
info-avond over
het voeren van vogels in de winter, en wel op dinsdag
14 november om 19.30 uur, Wijkplein Where, in de
keukenstudio van gebouw Triton.
Als het in het najaar kouder wordt, krijgen onze vogels het
moeilijker. Er is gewoon minder voedsel beschikbaar, terwijl
hun verbranding meer energie vraagt bij lage temperaturen.
Door de kortere daglengte hebben ze ook minder tijd om
eten te zoeken. En bij sneeuw en ijs worden de laatste
voedselbronnen voor hen vaak onbereikbaar.
Gelukkig zijn er duizenden mensen die hen in deze
donkere maanden de winter doorhelpen. In tuincentra en
supermarkten is daarvoor van alles te koop. Veel mensen
weten echter niet goed hoe, waar en wanneer ze precies
moeten bijvoeren. Hoe zorg je dat de vogels in je tuin veilig
zijn? Welk voer en welke voermiddelen zijn het beste voor
de diverse vogelsoorten? Hoe maak je de inrichting van je
tuin vogelvriendelijk? En kunnen we ook iets doen voor de
watervogels als sloten en plassen dichtvriezen? En hoe maak
je zelf een voedselrijk en gezond vogelmenu?
IVN Waterland kan op deze en andere vragen antwoord
geven. Door middel van onder andere dia’s, tips en materiaal
voor wintervoedering informeren we de deelnemers. We
starten heel praktisch met het maken van een vogeltaart, die
u na afloop mee naar huis kunt nemen.
De kosten zijn € 3,50 per persoon.
Voor meer informatie en aanmelden: Theo de Wit,
telefoon 0299-673261.
l
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Maak een herfstfoto
Wat een wind, hè? Regen en wind horen bij de herfst.
Maak daar nu eens een mooie foto van; dat is bepaald
niet gemakkelijk.
U kunt het heel eenvoudig houden bij een mooi gekleurd
herfstblad of een paddenstoel, maar een hagel- of regenvlaag
over het water doet het ook prima op een foto. Soms kun je
met een beetje geluk een onweersflits op een foto krijgen.
Het mag van alles zijn, zelfs spinnenwebben kunnen prachtig
zijn in de herfst. Het gaat om de sfeer die overkomt; krijgen
we het koud van uw foto of worden we er dromerig van?
En als er dan ook nog een leuk verhaal bij zit is het echt
fantastisch.
Ik houd van de herfst, met onstuimig weer. De kastanjes
en de meeste blaadjes zijn al van de bomen gewaaid, hier
en daar zelfs met boom en al in Nederland. Gelukkig niet in
onze wijk – tot nu toe.
Wat ik altijd een bijzonder
moment vind, is als er
een regenboog zichtbaar
wordt. Dat heeft iets
magisch. Een wandeling
met een regenboog krijgt
een extra gouden rand.
Wandelen gaat prima,
maar fietsen... tja...
tegenwind!
Wilt u voor ons een paar
mooie foto's maken?
De mooiste zetten we dan
in een volgende wijkkrant.
Als dank alvast een
voorproeffoto.
l

Ogen en oren in de wijk
Wie zijn wij? Wij zijn
vrijwilligers van het
project Ogen en Oren
in Purmerend. We zijn
herkenbaar aan onze
gele hesjes met de
opdruk 'Ogen en Oren'.
We zijn gewone burgers
die zich inzetten voor het
welzijn van onze wijk. We
lopen, fietsen, rennen en scooteren op diverse tijden door
de wijk en houden onze ogen en oren (en soms onze neus)
goed open.
Waarom zijn we zichtbaar in onze wijk? We vinden veiligheid

heel belangrijk en zetten ons daar ook voor in. Sommigen
van ons zijn zelf slachtoffer van een inbraak geweest en
willen voorkomen dat anderen deze nare ervaring ook moeten
doormaken. Anderen vinden het belangrijk dat we een
schone en veilige wijk hebben.
Hoe doen we dat? Dat is aan de deelnemer zelf. De tijden
en dagen vullen de deelnemers zelf in. Verder worden er
wijkwandelingen georganiseerd waar meerdere deelnemers
naar toe kunnen om zo samen door de wijk te gaan en elkaar
te ontmoeten.

Aanmelden
Mocht u zich willen aanmelden voor het project Ogen en
Oren, dan kunt u dit doen via de website www.ogenenoren.
com. Ook op facebook kunt u ons vinden:
https://www.facebook.com/groups/ogenenoren.
l
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DE BIEB OP DRIE
Hieronder weer wat van de website
overgenomen informatie over
activiteiten van de bibliotheek,
gevestigd aan de Waterlandlaan
40. Wie meer wil weten, verwijzen
we naar die website:
www.bibliotheekwaterland.nl
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Hoe wordt met andere culturen en andere plaatsen gespeeld
in romans? Interactieve presentatie van Lidewijde Paris, met
voorgelezen fragmenten en ondersteunende beelden.
Na door de tijd te hebben gereisd moet er natuurlijk ook naar
andere landen worden gereisd, naar andere culturen, naar
andere planeten.

Filosofie en het geloof; korte cursus
Volksuniversiteit

Openingstijden

Donderdagen 9, 16 en 23 november van 19.30 tot 21.30 uur.
Kosten: € 30,- voor leden en € 32,50 voor niet-leden.
Filosoof en theoloog Gerko Tempelman neemt je mee op reis
door de afgelopen vijfhonderd jaar westerse geschiedenis in
deze korte cursus van drie donderdagavonden.

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Hollandse Meesters uit de Hermitage;
lezing Volksuniversiteit

Voorlezen
Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur.
Kinderen van drie tot zes jaar kunnen iedere
woensdagmiddag aanschuiven bij het voorlezen.

Inloopspreekuur voor slechtzienden
Maandag 27 november van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten: gratis.
Spreekuur voor informatie en advies over slechtziendheid en
blindheid van Koninklijke Visio. Geschikt voor persoonlijk en
professioneel betrokkenen.
Mensen met visuele klachten zijn gebaat bij advies en
revalidatie op maat. De professionals van Koninklijke
Visio kijken samen naar de mogelijkheden passend bij
de persoonlijke vragen. Ook persoonlijk en professioneel
betrokkenen zijn welkom voor informatie en advies.

Computer-inloopspreekuur
Iedere vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten: gratis.
De bibliotheek nodigt iedereen uit om gezellig met anderen te
praten over alles wat met de nieuwste virtuele ontwikkelingen
te maken heeft. Het meenemen van een eigen tablet,
e-reader of smartphone is handig.

Leesworkshop Het spel met de tijd:
Naar de toekomst met Asimov
Woensdag 15 november van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 7,50.
Van hedendaagse en toekomstromans: wat voor rol
hebben deze boeken gespeeld? Interactieve presentatie
van Lidewijde Paris, met voorgelezen fragmenten en
ondersteunende beelden.
Een reis door de tijd in aansluiting op de roman van de
Nederland leestcampagne isaac Asimovs toekomstroman
'Ik, robot'.

Leesworkshop Het spel met de ruimte:
De hele wereld over
Woensdag 20 december van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 7,50.

Dinsdag 21 november van 19.30 tot 21.30 uur.
Kosten: € 7,50 voor leden en € 10,- voor niet-leden.
Monique Hanrath voert je tijdens deze lezing langs alle topstukken
die voor een krap half jaar weer even terug in Nederland zijn.
Aanleiding is de tentoonstelling van Hollandse Meesters in de
Hermitage te Amsterdam ‘Voor zeven maanden even thuis’.

Verbindend communiceren; workshop
Volksuniversiteit
Donderdag 30 november van 19.30 tot 21.30 uur.
Kosten: € 7,50 voor leden € 10,- voor niet-leden.
Yvonne Witteveen laat tijdens deze workshop zien waarom
verbindend communiceren zo belangrijk is en hoe je inzicht
krijgt in hoe je deze techniek kunt inzetten.
l

HERFSTSFEREN PROEVEN IN
PURMERBOS
Waarom schieten de
paddenstoelen in dit
jaargetijde ineens massaal de grond uit? En waarom zijn
ze ook ineens weer verdwenen? Welke vogeltjes komen
we zoal tegen in deze periode van het jaar? Het zijn vragen
waarbij u misschien nooit heeft stilgestaan. In elk geval
komen ze tijdens de IVN-najaarswandeling zeker aan bod.
Laat u verrassen door de diverse herfstsferen, herfstgeluiden
en herfstkleuren die dit kleine, maar gevarieerde bos te
bieden heeft.
Deze wandeling vindt plaats op zondag 5 november. Verzamelen
is om 10.00 uur in het Purmerbos, bij parkeerterrein De Eik aan de
Westerweg, naast de voetbalvelden. De wandeling duurt ongeveer
twee uur en gaat deels over onverharde zandpaden. Trek dus waterdichte, hoge wandelschoenen of regenlaarzen aan in verband
met de vochtige bodem. Warme kleding is ook aan te raden.
De wandeling is voor IVN-leden gratis; niet-leden betalen
€ 2,50.
Aanmelden kan bij Anja Klaasse Bos, telefoon 06-28419930. l
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ACTIVITEITEN BUURTPUNTEN

Einde vakantie gevierd

Buurtpunt de Hoekstee

De scholen zijn begin september weer begonnen – en het
eind van de schoolvakantie moet je vieren, vonden ze bij
Zwanebloem.

Beatrixplein 43, koffie/thee à € 0,50

l

 WOENSDAG
Koffieochtend, gratis
Iedere woensdagochtend van
10.00 tot 11.30 uur.
Creatieve instuif
Iedere woensdagochtend van
11.00 tot 13.30 uur.
Materiaalkosten € 0,50 per
keer.
Opgave is niet nodig; u kunt
altijd binnenlopen.
 DONDERDAG
Klaverjassen
Iedere donderdag van 19.30 tot 23.30 uur.
Lidmaatschap: € 2,- per maand.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens kijken of dit
iets voor u is!

Buurtpunt Gors
Hoornblad 2-4
 WOENSDAG
Creatieve koffieochtend,
gratis
Koffie drinken terwijl u ook
lekker creatief bezig bent? Dit
kan iedere woensdagochtend
van 9.30 tot 11.30 uur. U neemt
gewoon uw eigen werkje mee.
Ook als u alleen een kopje koffie
wilt drinken bent u van harte
welkom.
 IEDERE DERDE DONDERDAG VAN DE MAAND
Koken met Sjaak en Larry
Iedere derde donderdag van de maand organiseren Sjaak
en Larry, samen met andere buurtbewoners, een smakelijke
kookworkshop. Ook u bent van harte welkom. De volgende data
zijn 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart,
17 april, 15 mei en 19 juni.
Kosten: € 6,-.
Tijdstip: van 17.00 tot 20.00 uur.
Informatie: Sjaak Sengers, korrie7@gmail.com.
Aanmelden: minstens twee dagen van tevoren op bovenstaand
e-mailadres.
Maximaal tien deelnemers en vol is vol.
Heeft u zelf een idee voor een activiteit in de Gors en wilt
u daarbij ondersteuning, neem dan contact op met Ilze
Bekebrede van Clup Welzijn, e-mail: i.bekebrede@clup.nl. l

KEN JE WIJK
De foto in onze vorige uitgave toonde het stukje groen
links naast het fietspad dat vanaf het nieuwe crematorium
naar het viaduct onder
de Waterlandlaan/
Waar is dit?
IJsselmeerlaan loopt. Er
waren zes goede oplossingen
(en vier verkeerde). Na loting
gaat de VVV-cadeaubon
van vijftien euro naar Carel
en Anneke den Hartog, De
Oeverlanden 279. Van harte
gefeliciteerd!
Hier de nieuwe opdracht.
Stuur uw oplossing binnen
twee weken naar onze
redactie: wijkkrantgors@gmail.
com. Vergeet niet uw naam,
adres en telefoonnummer te
vermelden.
l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
Druk: BaanStede Druk & Copy.
E-mail redactie: wijkkrantgors@gmail.com.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in
te korten of niet te plaatsen.
Redactie: Wanda Jacobs (foto’s), Bouwe Meijn, Welmoed
Vlaanderen en Monique van Wigcheren, met medewerking van
Hans Been van de wijkkerngroep.
Bijdrage: Ilze Bekebrede van Clup Welzijn.
De volgende wijkkrant verschijnt op 14 december.

